TOUCHPOINT
MISSA INGA VIKTIGA SAMTAL.
VÄXELN VAR OCH HUR DU VILL.

Med Touchpoint kan du ge dina kunder service var du än befinner dig. För nu kan
du vara tillgänglig (och ledig) när du vill. Den lättanvända appen ger dig tillgång
till alla funktioner som behövs direkt i fickan.

Jobba där ni är, utan begränsningar

Alla funktioner ni behöver och lite till

Med Touchpoint får du tillgång till alla praktiska
växelfunktioner var du än är - direkt i mobilen. Du
kan enkelt lägga till möjligheten att ringa från en
dator (Softphone) eller en (IP) bordstelefon. Samt
bygga på med fler användare och fler funktioner eller
skala bort så att det passar just din verksamhet.

Med Touchpoint kan du enkelt ge rätt service och
säkerställa att dina kunder får snabb hjälp. För det
finns bland annat dessa funktioner:

Samtalen med kunderna blir mycket lättare att sköta.
Att t.ex. koppla ett samtal till en kollega blir lika
enkelt som att ringa ett vanligt samtal. Och kunderna
bemöts alltid på ett professionellt sätt. Om du är
upptagen när en kund ringer så lotsas de vidare till
en ledig kollega. Därför hjälper Touchpoint dig att
minimera riken för missade affärer och frigöra tid
som du istället kan lägga på din verksamhet.

Svarsgrupper – Ni kan t.ex. välja att lägga alla
säljare i en svarsgrupp, så att inkommande samtal
alltid hamnar hos någon som kan hantera ärendet.
Hänvisning & Status – Den som ringer får snabbt
besked om varför en medarbetare inte svarar och
när personen är tillgänglig igen. Kolleger kan även
se varandras status och om de redan är upptagna i
samtal.
App- och administratörsgränssnitt – I appen kan
alla samtal och inställningar hanteras enkelt. Som
administratör finns fler inställningar direkt i appen
och ett webbgränssnitt.
Personlig hjälp – Du kan få en personlig tekniker
som hjälper dig att komma igång när din nya växel
aktiveras. Vi kan också erbjuda lärarledd utbildning
anpassad efter era behov.

TOUCHPOINT
DET HÄR INGÅR OCH
DET HÄR KAN NI LÄGGA TILL:
Touchpoint förutsätter att ni har Telia Företagsavtal eller Mobilt Ramavtal.

INGÅR
EN SVARSGRUPP MED KÖ- OCH VÄLKOMSTMEDDELANDE
Alla i svarsgruppen kan hjälpas åt att ta samtal. Välkomstbesked,
schemastyrning, röstbrevlåda och kö med 1-5 platser ingår.

ÖVERFLYTTNING AV SAMTAL
Med mobilappen är det enkelt för alla att flytta ett pågående samtal
till en kollega.

MOBILAPP FÖR VÄXELFUNKTIONERNA
App för användare. Lätt att ändra status, hänvisning, logga in i en
grupp och koppla samtal. Som administratör kan ni dessutom ändra
öppettider, välkomstmeddelande och lägga till/ta bort samt logga in/ut
kollegor i en grupp. I adminwebben kan ni göra ännu fler inställningar.

RÖSTBREVLÅDA
Ingår till alla användare och svarsgrupper. Ni väljer enkelt vem
som ska få SMS-avisering när det lämnats röstmeddelanden till
svarsgruppen.

FRIA SAMTAL INOM FÖRETAGET
Alla samtal mellan era användare är kostnadsfria inom Sverige.

FÖRETAGSKATALOG
I appen ser du alla kollegor och andra kontakter samt enkelt göra en
överflytt av ett samtal.

TILLVAL
EXTRA SVARSGRUPPER
Lägg till flera svarsgrupper där ni kan hjälpas åt att svara, alltid med
egna välkomstbesked, schemastyrning, kö och röstbrevlåda. Ge en
eller flera svargrupper mer funktioner med tillägg Smart. Då kan fler
samtal vara i kö, mer info kan lämnas till köande t ex köplats. Det finns
också fler alternativ på hur samtal från kö ska fördelas.
HÄNVISNING OCH LINJESTATUS
Ni kan enkelt se kollegors hänvisning/status och kunden får besked
om varför samtalet inte besvaras. Linjestatus visar om kollegan är
upptagen i samtal eller ledig. Självklart går det att välja om hänvisningen ska gälla för både fast och mobilnummer, vilket kan underlätta om
du t.ex. har gått för dagen eller är på semester.
FAST TELEFONNUMMER TILL ANVÄNDARE
Ger t.ex. möjligheten att skilja på privata samtal och jobbsamtal.
Genom att hänvisning kan sättas på fastnummer vid t ex semester
men mobilnummret kan ta emot samtal som vanligt.
FAST TELEFONNUMMER TILL SVARSGRUPP/MENYSTYRNING
Byt svarsgruppens mobilnummer mot ett fastnummer. Ett lokalt fast
nummer kan t.ex. vara en viktig del av marknadsföringen.
FAST NUMMERSERIE (10 OCH 100 ST)
Saknas fastnummer kan ni välja till en sammanhängande serie.
SAMTALSSTATISTIK
Blir tillgängligt för administratören och visar samtalsstatistik för svarsgrupper och användare. Statistiken kan analyseras i grafer och tabeller
eller exporteras till t.ex. Microsoft Excel. Finns behov av fler rapporter, anpassade rapporter och möjlihet att schemastyra rapporter välj
Samtalsstatistik Utökad.
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Bra att tänka på

SOFTPHONE (DATOR)
Ring och ta emot samtal i ett gränssnitt i din dator med flera funktioner
för att t. ex. koppla samtal. För detta behövs ett headset.
MENYSTYRNING
Ger möjligheten att skapa talsvarsmeny där uppringaren själv
styr samtalet till önskad funktion i ert företag. Exempel: “För
Säljavdelningen, tryck 1. För Support, tryck 2.” Varje menystyrning kan
ha upp till sex sifferval.
TELEFONISTSTÖD
Ta hand om inkommande samtal på bästa sätt i ett gränssnitt i din
dator med bra stöd för att se kollegors status och överföra samtal.
EXTRANUMMER
Lägg till ytterligare fast eller mobilt nummer som inte är kopplat till en
person eller grupp.
IP-TELEFON
Välj Bordstelefon för användare som vill komplettera sin mobil. Du
väljer modell och köper telefon vid beställning. Finns behov av att ha
en telefon i ett konferensrum eller på annat gemensamt ställe finns
tillvalet Fristående telefon som inte tillhör en användare. Det är en
enkel anknytning med begränsad funktion men som t ex kan vara med
i en svarsgrupp. Du väljer modell och köper telefon vid beställning.
KONFERENS
Ger alla möjlighet att enkelt skapa telefonmöten direkt i Touchpoint-appen.
SERVICETJÄNSTER
Du kan beställa Uppstartshjälp vid leverans som du får av en Personlig
tekniker. Det finns också möjlighet till lärarledd utbildning.

Vill du beställa Telia Touchpoint?

För att Softphone och IP telefon ska fungera bra så bör du
ha tillgänglig kapacitet på minst 100 kbit/samtal.

Gå till telia.se/foretagskontakt och ange dina kontaktuppgifter.

Eventuell headsetmjukvara bör installeras före du installerar
Touchpoint Softphone. Vi rekommenderar headsets från
Plantronics och Jabra för Touchpoint Softphone. Du kan
köpa dessa på telia.se

Vill du veta mer? Gå till telia.se/touchpoint eller ring oss
på 90 400, du når Touchpoint-supporten på 020-55 40 10,
vardagar kl 8.00 till 17.00.

